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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 27.05.2022) 

 

Pika 1 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e 

procedurave të përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatëve nga radhët e 

gjyqtarëve, për tre pozicionet e shpallura të lira, përkatësisht me vendimet nr. 535, nr. 

536 dhe nr. 537, datë 17.11.2021”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Klodian Kurushi). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:08 

dhe mbaroi në orën 13:09. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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Shënim 1: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

Shënim 2: Nuk mori pjesë në shqyrtimin e kësaj çështjeje, anëtarja e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, znj. Yllka Rupa.  

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Baisa Sefa, Këshilltare e Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Luan Dibra, Këshilltar pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Marrëdhëniet me Publikun, me Jashtë dhe Botimet. 

5. Erjon Muharremaj, Universiteti i Tiranës. 

6. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për emërim në 

Gjykatën e Lartë, të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për tre pozicionet e shpallura të 

lira, përkatësisht me vendimet nr. 535, nr. 536 dhe nr. 537, datë 17.11.2021”, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

 Ilir Rusi: Sipas njoftimit të bërë dhe për shkak të një kuorumi të nevojshëm, 

mbledhjen e sotshme datë 27.05.2022, ora 12:00, e konsideroj të hapur. 

 Rendi i ditës ju është njoftuar. 

 Në raport të respektimit të rendit të ditës, po kalojmë tek pika e parë, duke ia 

dhënë fjalën për më tej relatorit z. Klodian Kurushi. 

  

 Klodian Kurushi: Faleminderit, zoti Rusi! 
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 Pa humbur kohë filloj relacionin e parë, bashkëlidhur të cilit është edhe 

projektvendimi “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e 

Lartë, të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për tre pozicionet e shpallura të lira, 

përkatësisht me vendimet nr. 535, nr. 536 dhe nr. 537, datë 17.11.2021”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, me vendimin nr.535, datë 17.11.2021, ka vendosur:  

“1. Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative… 

Me vendimin nr.536, datë 17.11.2021, Këshilli ka vendosur: 

“1. Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile”. 

Me vendimin nr.537, datë 17.11.2021, Këshilli ka vendosur:  

“1. Hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e 

gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile”. 

Në të tria rastet, afati i kandidimit është përcaktuar “Një muaj nga dita e 

publikimit të vendimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Në përfundim të afatit për tre pozicionet e shpallura lira, një në fushën e të drejtës 

administrative dhe dy në fushën e të drejtës civile, rezultoi që në këto procedura ngritjeje 

në detyrë të kishin kandiduar gjithsej 6 (gjashtë) kandidatë dhe më konkretisht: znj.{...}; 

znj. {...}; znj. {...}; Z.{...}; z.{...} dhe z. {...}.  

Për këta kandidatë, menjëherë pas përfundimit të afateve përkatëse të kandidimit, 

me vendimin nr. 26, datë 17.01.2022, “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve 

ligjore të kandidimit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për kandidatët nga radhët e 

gjyqtarëve, për pozicionet e lira të shpallura me vendimet e datës 17.11.2021, Këshilli 

filloi procedurat e verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit. 

Mbas përfundimit të procedurave të verifikimit, deri më sot, Këshilli ka vendosur 

kualifikimin e 5 (pesë) kandidatëve dhe vijimin për ata të procedurave të ngritjes në 

detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet përkatëse dhe skualifikimin për një prej 

kandidatëve, i cili do të sqarohet në vijim të këtij relacioni. 

Në lidhje me kandidatët që janë kualifikuar për emërim në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve dhe për të cilën po vijon procedura e vlerësimit etik dhe profesional 
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nga ana e Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, janë si më 

poshtë: 

1. Z. {...} - ka kandiduar për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës 

administrative të shpallur me vendimin nr. 535, datë 17.11.2021 dhe Këshilli me 

vendimin nr. 115, 29.03.2022, ka vendosur kualifikimin e kandidatit dhe vijimin e 

procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin në të cilat ka 

kandiduar; 

2. Znj. {...}, ka kandiduar për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës civile të 

shpallura përkatësisht me vendimet nr. 536, datë  17.11.2021 dhe nr. 537, datë 

17.11.2021, si edhe për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative të 

shpallur me vendimin nr. 535, 17.11.2021. Këshilli me vendimin nr. 130, datë 06.04.2022 

ka vendosur kualifikimin e kandidates dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në 

Gjykatën e Lartë, për pozicionet në të cilat ka kandiduar; 

3. Znj. {...}, e cila ka kandiduar për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës 

civile të shpallura përkatësisht me vendimet nr. 536 dhe nr. 537, datë 17.11.2021, si edhe 

për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 

535, 17.11.2021. Këshilli me vendimin nr. 129, datë 06.04.2022 ka vendosur kualifikimin 

dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet në të 

cilat ka kandiduar; 

4. Z. {...}, i cili ka kandiduar për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës civile 

të shpallura përkatësisht me vendimet nr. 536 dhe nr. 537, datë 17.11.2021, si edhe për 

një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin  nr. 535, 

17.11.2021. Këshilli me vendimin nr. 174, 05.05.2022 ka vendosur kualifikimin e 

kandidatit dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionet në të cilat ka kandiduar; 

5. Znj. {...}, ka kandiduar për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës civile të 

shpallura përkatësisht me vendimet nr. 536 dhe nr. 537, datë 17.11.2021. Ndërsa për një 

pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin  nr. 535, 

17.11.2021, pasi ka aplikuar fillimisht, Këshilli me vendimin nr. 105, datë 25.03.2022 ka 

vendosur: “Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535, 
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datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për kandidaten znj. {...}, për shkak të 

tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Këshilli me vendimin nr. 175, 

05.05.2022 ka vendosur kualifikimin e kandidates dhe vijimin e procedurave të ngritjes 

në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionet në të cilat ka kandiduar;  

Ndërsa, për z. {...}, i cili ka kandiduar për dy pozicione të lira në fushën e të 

drejtës civile të shpallura përkatësisht me vendimet nr. 536, datë 17.11.2021 dhe nr. 537, 

datë 17.11.2021, si edhe për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative të 

shpallur me vendimin  nr. 535, datë 17.11.2021, Këshilli me vendimin nr. 50, 08.02.2022 

ka vendosur skualifikimin e kandidatit dhe përjashtimin e tij nga procedurat e emërimit 

në Gjykatën e Lartë, për pozicionet e shpallura me vendimet nr. 535, nr. 536 dhe nr. 537, 

datë 17.11.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Sa më sipër, rezulton që në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, të 

kenë kandiduar për emërim për tre pozicione të lira, në bazë të së drejtës së dhënë nga 

ligji, pika 6, e nenit 48, të Ligjit për Statusin kandidatët e përmendur më lart. 

Në vendimin nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve”, Kreun V (“Rregulla të përgjithshme të procedurës së përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë”), Seksioni A, titulluar “Fillimi i procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë dhe caktimi i relatorit”, pika 24, parashikohet se: “Këshilli, jo më vonë 

së 7 ditë nga vendimi i parë për kualifikimin e një kandidati, vendos fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, si dhe cakton, nëpërmjet shortit, relatorin për atë 

procedurë. Për arsye të motivuara, mbi kërkesën e çdo anëtari të Komisionit, Këshilli 

mund të vendosë përjashtimin e tij nga shorti”. Ndërsa, në Kreun VI, Seksioni B, titulluar 

“Veprimet procedurale dhe verifikuese të relatorit”, pika 45, parashikon sa më poshtë: 

“Procedura e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë zhvillohet paralelisht: a) me procedurat e 

verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit, të pasurisë dhe të figurës për kandidatët e 

tjerë që konkurrojnë për atë pozicion të lirë; ...”. 

Nga ana tjetër, në këtë akt nënligjor, Kreun III, pika 7, shkronja “j”, përcaktohet 

se: “Procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”, nënkupton procesin administrativ të 

renditjes dhe përzgjedhjes, sipas rastit, kandidatin ose kandidatët e renditur më lart”. Më 

tej, në shkronjën “d”, të kësaj pike, përcaktohet se: “Komision”, nënkupton Komisionin e 

Zhvillimit të Karrierës pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, që përbëhet nga tre anëtarë, 
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anëtarët e përhershëm ose zëvendësues, duke ruajtur në çdo rast kompozimin e tij sipas 

pikës 10, neni 62, të Ligjit për Qeverisjen”. Ndërsa, në shkronjën “g”, të kësaj pike, 

përcaktohet se: “Relator”, nënkupton anëtarin e përhershëm ose zëvendësues të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, që zgjidhet me short për të realizuar një procedure 

përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”. 

Sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur projektvendimin 

“Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për tre pozicionet e shpallura të lira”, nëpërmjet të 

cilit Këshillit i propozohet të vendosë fillimin e procedurave të përzgjedhjes për emërim 

në Gjykatën e Lartë të kandidatëve, nga radhët e gjyqtarëve, për një pozicion të lirë në 

fushën e të drejtës administrative të shpallura me vendimin nr. 535, datë 17.11.2021 dhe 

për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 536 dhe 

nr.537, datë 17.11.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Po ashtu, sipas këtij projektvendimi, Këshilli do të duhet të caktojë relatorin për 

çdo procedurë përzgjedhjeje për emërim. Lidhur me këtë, sipas projektvendimit, 

Komisioni ka vlerësuar që në rrethanat kur janë disa pozicione të lira në dy fusha së të 

drejtës (administrative dhe civile), si dhe kur disa nga kandidatët kanë kandiduar për 

pozicione të të njëjtës fushë, duke mbajtur në konsideratë edhe qëndrimin e njëjtë të 

Këshillit në vendimmarrjet e mëparshme, me qëllim administrimin sa më mirë dhe me 

efikasitet të këtij procesi, është propozuar që caktimi i tyre të bëhet për secilën procedurë 

përzgjedhjeje për emërim sipas fushave të së drejtës të pozicioneve të lira të shpallura, 

pra një relator për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative, një relator 

tjetër për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile.  

Sa i përket relatorëve për secilën procedurë përzgjedhjeje për emërim sipas 

fushave të së drejtës të pozicioneve të lira të shpallura, bazuar në vendimin e Këshillit nr. 

70, datë 07.02.2020, ata duhet të zgjidhen me short ndërmjet 3 (tre) anëtarëve të 

përhershëm të Komisionit për Zhvillimin e Karrierës. 

Lidhur me procedurën e shortit, do të jetë ajo e ndjekur në rastet e ngjashme.  

Në një enë të hidhen shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të Komisionit të 

Zhvillimit të Karrierës, dhe në enën tjetër dy fushat e së drejtës (administrative dhe 

civile). Më pas, shorti të vijojë me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me 
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emrat e anëtarëve të Komisionit, i cili ngarkohet si relator për fushën përkatëse të së 

drejtës të zgjedhur në vazon tjetër. 

Projektvendimi i propozuar është i strukturuar në 2 pika. 

Pika 1 e projektvendimit bën fjalë për fillimin e procedurave të përzgjedhjes për 

emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për 1 (një) pozicion 

të lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 535, datë 

17.11.2021 dhe për 2 (dy) pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me 

vendimet nr. 536 dhe nr.537, datë 17.11.2021  të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorit, pas zhvillimit të shortit, 

për secilën procedurë përzgjedhjeje për emërim sipas fushave të së drejtës të pozicioneve 

të lira të shpallura, pra 1 (një) pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative dhe për 

2 (dy) pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile. 

Së fundi, në projektvendim parashikohet dhe momenti i hyrjes së tij në fuqi, 

konkretisht, propozojmë që ai të hyjë në fuqi menjëherë me botimin e vendimit në faqen 

zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit për vëmendjen!  

 

Ilir Rusi: Vazhdojmë me hedhjen e shortit. 

 

Procedura e shortit si vijon: 

Futen në vazon e parë të qelqit emrat e anëtarëve të Komisionit: z.Klodian 

Kurushi, z.Alban Toro dhe z. Dritan Hallunaj. 

Futen në vazon e dytë të qelqit shiritat e letrës me fushat e së drejtës për 

pozicionet të lira të shpallura: 1 (një) pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative 

dhe 2 (dy) pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile. 

Procedura e përzgjedhjes si vijon: 

Relatori i parë i përzgjedhur nga shorti është z. Klodian Kurushi. 

Përzgjidhet fusha e së drejtës. 

Zoti Kurushi do të jetë relator për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile. 

Relatori i dytë i përzgjedhur nga shorti është z. Dritan Hallunaj. 

Përzgjidhet fusha e së drejtës. 
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Zoti Hallunaj do të jetë relator për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative. 

Relatori i tretë i mbetur në enën e qelqit është z. Alban Toro. 

 

Ilir Rusi: Faleminderit!  

Pas prezantimit të relacionit nga zoti Kurushi dhe hedhjes së shortit në përputhje 

me rregullat përkatëse, do kërkoja nga ana juaj të kalonim në votim për miratimin e këtij 

projektvendimi, në raport me pikat e prezantuara nga relatori dhe në raport me 

përmbajtjen e shortit i cili përcaktoi që, për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës 

administrative të jetë relator z. Hallunaj dhe për dy pozicionet e lira në fushën e së drejtës 

civile të jetë relator z. Klodian Kurushi. 

Të nderuar anëtarë, kalojmë në votim për miratimin e këtij projektvendimi, në 

raport edhe me shortin përkatës. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Ilir Rusi: Yllka nuk është në linjë. 

Brikena! 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Atëherë, miratohet projektvendimi në lidhje me fillimin e procedurave të 

përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve për 

tre pozicionet e shpallura të lira, përkatësisht me vendimin nr. 535, nr. 536 dhe nr. 537, 

datë 17.11.2021. 

Në raport me bazën përkatëse ligjore u vendos:  

 1. Fillimin e procedurave të përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatëve nga radhët e gjyqtarëve, për 1 (një) pozicion të lirë në fushën e të drejtës 
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administrative, të shpallur me vendimin nr. 535, datë 17.11.2021 dhe për 2 (dy) 

pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr. 536 dhe nr. 

537, datë 17.11.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e relatorit për secilën procedurë përzgjedhjeje për emërim sipas 

fushave të së drejtës të pozicioneve të lira të shpallura, si më poshtë: 

a) Për 1 (një) pozicion të lirë në fushën e të drejtës administrative - relator z. 

Dritan Hallunaj. 

b) Për 2 (dy) pozicionet e lira në fushën e të drejtës civile - relator z. Klodian 

Kurushi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 27.05.2022 (Pika 2) 

10 

 

 

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 27.05.2022) 

 

Pika 2 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për 

pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian 

Kurushi). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në 

orën 12:08 dhe mbaroi në orën 13:09. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 
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10. Yllka Rupa    (anëtare) 

 

Shënim 1: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Baisa Sefa, Këshilltare e Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Luan Dibra, Këshilltar pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Marrëdhëniet me Publikun, me Jashtë dhe Botimet. 

5. Erjon Muharremaj, Universiteti i Tiranës. 

6. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

2. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në 

detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me 

vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”, i përgatitur nga 

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Klodian Kurushi). 

 

 Ilir Rusi: Atëherë, vazhdojmë me pikën e dytë të rendit të ditës për të cilën relator 

është përsëri zoti Kurushi. 

 Do të propozoja, për shkak edhe të një udhëtimi të gjatë, nëse Klodian Kurushi, 

edhe nëse jeni dakord, mundet që relatimin ta lexojë këshilltarja përkatëse. Kjo është 

edhe në vullnetin e zotit Klodian Kurushi, gjithmonë duke marrë në kondicion kushtet 

fizike për shkak të udhëtimit. 

Jeni dakord të nderuar? 
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 Klodian Kurushi: Zoti Rusi! 

 Meqenëse jemi tek fillimi i procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit, unë do dëshiroja ta zhvilloja vetë këtë relacion 

përkatës. Ndërsa, relacionin që bën fjalë për caktimin e gjyqtarëve për t’u deleguar për 

gjykim në gjykata të tjera - po e propozoj tani paraprakisht – ta vijonte relatimin që ne 

kemi përgatitur më pas znj. Maela. Në qoftë se ju jeni dakord, unë këtë relacion të radhës 

do doja ta relatoja vetë. 

 

 Ilir Rusi: Dakord zoti Kurushi! 

 Që të mos kalojmë në votim të mëvonshëm, për pikën 5 dhe 6 do t’i relatojë 

këshilltarja përkatëse apo do t’i relatoni ju? 

 

 Klodian Kurushi: Pika 6 është pikë që ne propozojmë që ta relatojë këshilltarja 

ligjore. Pika 5 është pikë që është e rëndësishme mendoj dhe ka vend për ta bërë unë 

relatimin. 

 

 Ilir Rusi: Dakord! Ju e dini! 

 Vazhdojmë atëherë. 

    

 Klodian Kurushi: Relacioni i dytë ka të bëjë me projektvendimin “Për fillimin e 

procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, 

për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor”. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të 

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji dhe me miratimin edhe të vendimit nr. 70, datë 

07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, në kohë të 

ndryshme, ka hapur disa procedura ngritjeje në detyrë të gjyqtarëve, ndër të tjera, edhe në 

Gjykatën Administrative të Apelit, pikërisht me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021. 

Brenda afatit të kandidimit në këtë procedurë ngritjeje në detyrë, kandiduan 4 

(katër) kandidatë, konkretisht i) znj. {...}; ii) z. {...}; iii) z. {...} dhe iv) z. {...}. 
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Mbas përfundimit të afatit të kandidimit, me vendimin nr. 27, datë 17.01.2022, 

Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur 

me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke caktuar dhe 

relatorët përkatës. 

Aktualisht, në procedurën e ngritjes në detyrë të shpallur me vendimin nr. 571, 

datë 07.12.2021, ka përfunduar procedura e verifikimit për kandidatin z. {...}, për të cilin, 

Këshilli, me vendimin nr. 131, datë 06.04.2022, ndër të tjera, ka vendosur kualifikimin 

dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit. Për 

këtë kandidat ka përfunduar edhe procedura e vlerësimit etik dhe profesional nga ana e 

Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale. Ndërkohë, Këshilli 

pasi shqyrtoi kërkesën e kandidatit z. {...} për tërheqjen nga kandidimi në procedurën e 

ngritjes në detyrë me Vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, vendosi përfundimin e ngritjes 

në detyrë të këtij kandidati për këtë pozicion. Ndërsa, për kandidatët z. {...} dhe znj. {...} 

verifikimi është në proces. 

Sa më sipër, rezulton se në procedurën e ngritjes në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 571, datë 

07.12.2021, kemi një kandidat të kualifikuar, i cili është z. {...}. 

Në vendimin nr. 70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në 

detyrë të gjyqtarëve”, Kreun V (“Rregulla të përgjithshme të procedurës së përzgjedhjes 

për ngritjen në detyrë”), Seksioni A, titulluar “Fillimi i procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë dhe caktimi i relatorit”, pika 24, parashikon: “Këshilli, jo më vonë së 7 

ditë nga vendimi i parë për kualifikimin e një kandidati, vendos fillimin e procedurës së 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, si dhe cakton, nëpërmjet shortit, relatorin për atë 

procedurë.  

Nga ana tjetër, në këtë akt nënligjor, Kreun III, pika 7, shkronja “j”, ka përcaktuar 

se: “Procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”, nënkupton procesin administrativ të 

renditjes dhe përzgjedhjes, sipas rastit, kandidatin ose kandidatët e renditur më lart”. Më 

tej, në shkronjën “d”, të kësaj pike, përcaktohet se: “Komision”, nënkupton Komisionin e 

Zhvillimit të Karrierës pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, që përbëhet nga tre anëtarë, 

anëtarët e përhershëm ose zëvendësues, duke ruajtur në çdo rast kompozimin e tij sipas 
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pikës 10, neni 62, të Ligjit për Qeverisjen”. Ndërsa, në shkronjën “g”, të kësaj pike, 

përcaktohet se: “Relator”, nënkupton anëtarin e përhershëm ose zëvendësues të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, që zgjidhet me short për të realizuar një procedurë 

përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë”. 

Ndaj sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka përgatitur 

projektvendimin “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në 

Gjykatën Administrative të Apelit”, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 571, 

datë 07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.  

Nëpërmjet këtij projektvendimi, sipas pikës 1 të tij, Këshillit i propozohet të 

vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit”, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 571, datë 

07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Po ashtu, sipas këtij projektvendimi, pika 2 e tij, Këshilli do të duhet të caktojë relatorin 

për procedurën e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të 

Apelit, në pozicionin e lirë të përmendur më lart.  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës në këtë rast vlerëson se relatori duhet të 

përzgjidhet me short mes tre anëtarëve të përhershëm të Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës, duke mbajtur në vëmendje: i) shortin e mëparshëm për caktimin e 2 (dy) 

relatorëve në procedurat e përzgjedhjes për pozicionet e lira të Gjykatës së Lartë dhe ii) 

shpërndarjen e barabartë të ngarkesës mes anëtarëve të Komisionit. 

Në këtë pikë, Komisioni propozon, që anëtari i cili nuk rezultoi i përzgjedhur 

nëpërmjet shortit tek këto procedura, që normalisht është z. Alban Toro, propozojmë që 

të caktohet si relator në këtë procedurë përzgjedhjeje për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 

Në projektvendim parashikohet dhe momenti i hyrjes në fuqi i vendimit që do të 

marrim sot, konkretisht menjëherë me botimin e tij në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

Bashkëlidhur relacionit ndodhet edhe projektvendimi i cili është i strukturuar në 

dy pika: 
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Në pikën e parë të tij është përcaktuar fillimi i procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e shpallur me 

vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Në pikën 2 është propozuar caktimi i z. Alban Toro, si relator të procedurës së 

përzgjedhjes për ngritjen në detyrë, për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 571, datë 

07.12.2021, në Gjykatën Administrative të Apelit. 

Njëkohësisht kemi lënë edhe afatin në projektvendim, që ky vendim hyn në fuqi 

menjëherë me botimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Faleminderit për vëmendjen kolegë! 

  

Ilir Rusi: Atëherë, kalojmë në votimin e projektvendimit përkatës. 

 Irena Plaku: Dakord. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Atëherë, u miratua projektvendimi “Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për 

ngritjen në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur 

me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.  

Në referim të bazës përkatëse ligjore u vendos: 

1. Fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në Gjykatën 

Administrative të Apelit, për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

2. Caktimin e z. Alban Toro, si relator të procedurës së përzgjedhjes për ngritjen 

në detyrë, për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 571, datë 07.12.2021, në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor.  

 

* * * 

(Pika 2 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 27.05.2022) 

 

Pika 3 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës 

së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. 

Alban Toro). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:08 

dhe mbaroi në orën 13:09. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim 1: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Baisa Sefa, Këshilltare e Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Luan Dibra, Këshilltar pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Marrëdhëniet me Publikun, me Jashtë dhe Botimet. 

5. Erjon Muharremaj, Universiteti i Tiranës. 

6. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm 

për një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”, i përgatitur 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relator z. Alban Toro). 

 

 Ilir Rusi: Vazhdojmë me pikën e tretë, duke ia dhënë fjalën relatorit përkatës, z. 

Alban Toro. 

 

 Alban Toro: Faleminderit!  

 Vijojnë përpjekjet e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të plotësuar vakancat e 

krijuara në sistemin gjyqësor, rasti tipik është Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Vlorë. 

Më herët me vendimin nr. 191, datë 07.05.2021 nga ana e Këshillit është 

disponuar që gjyqtari {...}, aktualisht gjyqtar në Gjykatën e Administrative të Shkallës së 

parë Gjirokastër transferohet përkohësisht për një vit nga hyrja në fuqi e këtij vendimi në 

Gjykatën e Administrative të Shkallës së parë Vlorë. 
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Sjell në kujtesën tuaj se me Dekretin nr. 7818, datë 16.11.2012, organika e 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, ka qenë përcaktuar me 4 gjyqtarë. Për 

shkak të vendimmarrjeve të KPK-së, 3 (tre) nga gjyqtarët e kësaj gjykate janë shkarkuar 

dhe aktualisht në detyrë ka mbetur vetëm 1 (një). 

Në këtë kuadër, për të respektuar standardet dhe garancitë themelore të një shteti 

ligjor për një gjykatë “të pavarur” dhe “të paanshme”, si dhe për të respektuar parimin e 

gjykatës së “caktuar me ligj”, nga ana e Komisionit të Karrierës është paraparë të 

aplikohet përsëri skema e transferimit si një skemë e cila normalizon deri në një farë 

kufiri aktivitetin e kësaj gjykate. 

Bashkëlidhur kam vënë në formë tabelare ngarkesën e dy gjykatave. Aktualisht 

vlerësohet që ngarkesa aktuale e Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë Vlorë është 

1360 çështje; ndërkohë që ngarkesa e Gjykatës së Gjirokastrës mbetet 166 çështje në 

gjykim. 

Nga ana e Komisionit është vlerësuar se të dy skemat, si skema e delegimit e cila 

nuk mund të përballojë ngarkesën për të përfshirë edhe Gjykatën Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë për të plotësuar nevojat e saj, por nga ana tjetër edhe rregullorja 

për procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë në 

gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme nuk 

mund të zgjidhë problemet e kësaj gjykate, kështu që përfundimisht nga ana e Komisionit 

është vlerësuar që e vetmja skemë që zgjidhë ose do të normalizojë sado pak nevojat e 

kësaj gjykate mbetet ajo e transferimit.   

Në kuptim të nenit 3 të rregullores “Mbi kriteret dhe procedurën e transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit” miratuar me vendimin nr. 23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së”, 

gjykata në fjalë përcaktohet si “Gjykatë në nevojë” pasi për shkak të vakancave ka një 

ose disa pozicione të lira të përkohshme, situatë e cila ka cenuar funksionin normal të saj. 

Gjithashtu në këtë rregullore janë përcaktuar në mënyrë të detajuar procedurat e 

organizimit të transferimit të përkohshëm. Aktualisht në këtë rregullore përcaktohet se 

thirrja për aplikim publikohet në faqen e internetit të Këshillit dhe u komunikohet 

gjyqtarëve nëpërmjet kryetarëve të gjykatave. Thirrja përmban kriteret e transferimit të 

përkohshëm sipas rastit në fjalë dhe modelin e dhënies së pëlqimit sipas modelit 

bashkëlidhur kësaj rregulloreje. 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 27.05.2022 (Pika 3) 
 

20 

Nëse nevoja e një gjykate, në të cilën ka të transferuar përkohësisht me pëlqim një 

gjyqtar, mund të përmbushet sërish vetëm përmes transferimit të përkohshëm, Këshilli 

shpall pozicionin e lirë të përkohshëm duke ftuar, fillimisht, për të dhënë pëlqimin, 

gjyqtarin që është i transferuar në atë gjykate, nëse transferimi i tij nuk cenon 

funksionalitetin e gjykatës ku ai është caktuar në mënyrë të përhershme. Në një rast të 

tillë, ky gjyqtar mund të transferohet përsëri përkohësisht në gjykatën në nevojë në rast se 

jep pëlqimin.  

Pikërisht kjo ka qenë edhe thelbi i dispozitivit të përcaktuar në projektvendimin 

tonë.  

Bashkëlidhur keni dispozitivin në të cilin ju ftohet të votoni dhe të miratoni si më 

poshtë: 

Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Vlorë për transferim të përkohshëm deri në një vit. 

Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit të transferuar, aktualisht në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, z. {...}, i cili ftohet për të dhënë pëlqimin për 

përsëritjen e transferimit të përkohshëm. 

Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda dy ditëve nga njoftimi i këtij vendimi. 

Ngarkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e hapave të 

mëtejshme të procedurave të mëtejshme të transferimit të përkohshëm. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.   

Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Faleminderit zoti Toro! 

Atëherë, ftoj anëtarët të kalojmë në votim. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 
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Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Atëherë, pas votimit projektvendimi përkatës kalon në vendim. 

Vendim “Për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion 

të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë”.  

Bazuar në legjislacionin përkatës, vendosi: 

1. Të shpallë një pozicion të lirë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Vlorë për transferim të përkohshëm deri në një vit. 

2. Kjo shpallje i drejtohet gjyqtarit të transferuar, aktualisht në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, z. {...}, i cili ftohet për të dhënë pëlqimin për 

përsëritjen e transferimit të përkohshëm. 

3. Afati për dhënien e pëlqimit të jetë brenda dy ditëve nga njoftimi i këtij 

vendimi. 

4. Ngarkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e hapave të 

mëtejshëm të procedurës së transferimit të përkohshëm. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 3 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 27.05.2022) 

 

Pika 4 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për 

emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit 

të Karrierës (relatore znj. Marçela Shehu). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:08 

dhe mbaroi në orën 13:09. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim 1: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Baisa Sefa, Këshilltare e Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Luan Dibra, Këshilltar pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Marrëdhëniet me Publikun, me Jashtë dhe Botimet. 

5. Erjon Muharremaj, Universiteti i Tiranës. 

6. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit z. {...}”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (relatore znj. 

Marçela Shehu). 

 

 Ilir Rusi: Kalojmë tek pika 4 sipas rendit të ditës, duke ia dhënë fjalën relatore 

Marçela Shehu. 

 

Marçela Shehu: Faleminderit!  

Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka paraqitur për shqyrtim dhe miratim 

mbledhjes plenare projektvendimin “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit z. {...}”. 

Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës 

administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 82, datë 26.02.2020, u përfshinë 

përfundimisht pesë kandidatë, konkretisht: z. {...}, znj. {...}, znj. {...}, znj. {...}, z. {...}. 

Për këta kandidatë u verifikua plotësimi i dy kërkesave të ligjës për të qenë pjesë e 
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procedurës së përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin kualifikuar 

në procedurën e ngritjes në detyrë ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe kishin 

dy vlerësime etike dhe profesionale, sikurse kërkohet për efekt renditjeje nga shkronja 

“a”, pika 9, e nenit 48, të Ligjit për Statusin dhe përcaktohet në shkronjën “c”, pika 7 dhe 

në pikën  46 të vendimit 70/2020. 

Bazuar në hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas 

përcaktimeve të pikës 9, të Ligjit për Statusin, si dhe vendimit të Këshillit 70/2020, dalë 

në zbatim të pikës 14, të nenit 48, të këtij ligji, me cilësinë e relatores në procedurën e 

përzgjedhjes, kam realizuar renditjen e kandidatëve për pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 82, datë 26.02.2020, duke 

identifikuar dhe kandidatin e renditur më lart. 

Mbi këtë propozim, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin Paraprak të 

propozimit për emërim nr. 164, datë 05.05.2022, vendosi: 

1. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin 

nr. 82, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Znj. {...}; 

3) Znj. {...}; 

4) Znj. {...}; Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 82, datë 26.02.2020, të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor, të kandidatit z. {...}. 

3. Një kopje e arsyetuar e vendimit iu njoftohet kandidatëve.  

4. Kundër vendimit mund të bëhet ankim nga çdo kandidat, në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 

Ky vendim, iu është njoftuar rregullisht, më datë 12.05.2022, kandidatëve z. {...}, 

znj. {...}, znj. {...}, znj. {...} dhe z. {...}, të cilët, bazuar në pikën 12, të nenit 48, të Ligjit 

për Statusin, gëzonin të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. 
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Nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, u kërkua informacion në rrugë 

elektronike lidhur me faktin e ushtrimit të së drejtës së ankimit ndaj vendimit paraprak të 

propozimit për emërim nr. 164, datë 05.05.2022 të Këshillit, nga kandidatët. 

Më datë 17.05.2022, në rrugë elektronike, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë 

konfirmoi faktin se ndaj vendimit paraprak të propozimit për emërim nr. 164, datë 

05.05.2022 të Këshillit, nuk është paraqitur ankim nga kandidatët z. {...}, znj. {...}, znj. 

{...}, znj. {...} dhe z. {...}. 

Në kushtet si më lart, Vendimi Paraprak i propozimit për emërim nr. 164, datë 

05.05.2022, ka marrë formë të prerë me datë 17.05.2022. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 70, të vendimit të Këshillit nr. 70, datë 

07.02.2020 “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve”, me cilësinë e 

relatores së procedurës së përzgjedhjes, kam përgatitur projektvendimin përfundimtar të 

propozimit për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit të renditur më lart, për 

pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin e Këshillit 

nr. 82, datë 26.02.2020.  

Projektvendimi titullohet “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit z. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 2 pika.  

Pika 1 e projektvendimit përmban propozimin për Presidentin e Republikës, të 

emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe 

publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Ky është relacioni i përgatitur lidhur me projektvendimin që i është paraqitur për 

miratim mbledhjes plenare për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatit 

z. {...}. 

Ju faleminderit! 

 

Ilir Rusi: Faleminderit zonja Shehu! 
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Ftoj anëtarët nëse kanë ndonjë gjë për të diskutuar apo jo. 

Meqenëse nuk ka diskutime, po kaloj për votim projektvendimin përkatës. 

 Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 

 Ilir Rusi: Dakord. 

 Atëherë, vendim “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. 

{...}”. 

Në bazë të legjislacionit përkatës, Këshilli vendosi: 

1. T’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin në Gjykatën e Lartë, nga 

radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

* * * 

(Pika 4 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.             Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 27.05.2022) 

 

Pika 5 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës 

së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në 

Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023”, i përgatitur nga Komisioni i 

Zhvillimit të Karrierës (Relator z. Klodian Kurushi). 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:08 

dhe mbaroi në orën 13:09. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 
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Shënim 1: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Baisa Sefa, Këshilltare e Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Luan Dibra, Këshilltar pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Marrëdhëniet me Publikun, me Jashtë dhe Botimet. 

5. Erjon Muharremaj, Universiteti i Tiranës. 

6. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

5. Shqyrtimi i projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për 

në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin 

akademik 2022-2023”, i përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës (Relator z. 

Klodian Kurushi). 

 

  Ilir Rusi: Kalojmë tek pika 5 e rendit të ditës, duke ia dhënë fjalën zotit Kurushi 

si relator. 

 

 Klodian Kurushi: Faleminderit zoti Rusi! 

 Në mbledhjen e sotme, ne si Komision kemi paraqitur edhe një projektvendim të 

radhës që ka për objekt “fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për në 

formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin 

akademik 2022-2023”. 

 Bashkëlidhur projektvendimit ne kemi përgatitur relacionin përkatës të cilin pa 

vonesë po filloj ta relatoj përpara Këshillit.  
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Sipas nenit 147/a, pika 1, shkronja “ë”, të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, përveç funksioneve të parashikuar shprehimisht në 

këtë dispozitë, ushtron edhe çdo funksion tjetër të caktuar me ligj. 

Në pikën 1, të nenit 85, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, i ndryshuar, parashikohet se: “Këshilli Lartë Gjyqësor bashkëpunon me 

Shkollën e Magjistraturës për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë në pajtim me këtë 

ligj dhe ligjin "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", 

…”. Sipas kësaj dispozite ligjore, Këshillit i është caktuar dhe një funksion tjetër, ai për 

rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, funksion ky i përbashkët me Shkollën e 

Magjistraturës. 

Në nenin 86, të këtij ligji, ku përcaktohen përgjegjësitë e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, në shkronjën “ë”, të kësaj dispozite, parashikohet përgjegjësia e Këshillit në 

lidhje me çdo detyrë tjetër të caktuar me ligj që i referohet rastit të zhvillimit të karrierës 

gjyqësore.  

Përgjegjësia e Këshillit të Lartë Gjyqësor për çështjet që lidhen me zhvillimin e 

karrierës gjyqësore dhe konkretisht sa i përket rekrutimit të kandidatëve për gjyqtarë, 

gjen rregullim në Ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pikërisht në nenin 32, në të cilin përcaktohet 

detyrimi i Këshillit për verifikimin e kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat 

(profili gjyqtar) në Shkollën e Magjistraturës. 

Lidhur me verifikimin e kandidatëve në kuadër të zhvillimit të karrierës 

gjyqësore, përfshirë edhe të atyre për në formimin fillestar për magjistrat (profili gjyqtar), 

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar procedura të detajuara përmes vendimit nr. 75, datë 

23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin 

e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e 

gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, të ndryshuar. Sipas këtij akti nënligjor, konkretisht 

Kreut V, Seksioni A, pika 1, shkronja “a”, procedura e verifikimit të kandidatëve fillon 

me vendim të Këshillit, ndër të tjera, “jo më vonë se 7 ditë nga publikimi i listës 

përfundimtare të kandidatëve për formim fillestar në Shkollën e Magjistraturës”. 

Propozimi i Komisionit: 
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Në respektim të këtij rregulli, Këshilli duhet të disponojë për fillimin e procedurës 

së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në 

Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, në kushtet kur Shkolla e 

Magjistraturës, me shkresën nr. {...} prot., datë 19.05.2022, protokolluar në Këshill me 

aktin nr. {...}, datë 20.05.2022, ka përcjellë listën përfundimtare të kandidatëve fitues për 

kandidatët për gjyqtar në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2022-2023. 

Në vijim, sipas Kreut V, Seksioni A, pika 2, të aktit nënligjor si më lart, “Në të 

njëjtën ditë të mbledhjes së Këshillit zhvillohet edhe procedura e shortit për caktimin, 

ndërmjet anëtarëve të Komisionit, të relatorit për secilin kandidat”. Në zbatim të këtij 

rregulli, Këshilli, në të njëjtën ditë të mbledhjes kur do të vendosë për fillimin e 

procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili 

gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, do të duhet të 

caktojë dhe relatorin për secilin kandidat, nëpërmjet hedhjes së shortit midis anëtarëve të 

Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. 

Referuar listës përfundimtare të kandidatëve fitues për në formimin fillestar për 

magjistrat, profili gjyqtar, për vitin akademik 2022-2023, rezulton të jenë 45 (dyzet e 

pesë) kandidatë, pra në përputhje me numrin e përcaktuar nga Këshilli me vendimin nr. 

41, datë 31.01.2022.  

Në kushtet kur numri i kandidatëve fitues për në formimin fillestar për magjistrat, 

profili gjyqtar, për vitin akademik 2022-2023, të cilët duhet t’i nënshtrohen verifikimit 

është një numër i konsiderueshëm i lartë në krahasim me vitet e tjera do të përfshihen në 

short edhe anëtarët zëvendësues të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës:   

30 (tridhjetë) kandidatë do të verifikohen përkatësish nga 3 anëtarët e përhershëm 

të Komisionit (çdo anëtar respektivisht nga 10 (dhjetë) kandidatë) dhe 15 

(pesëmbëdhjetë) kandidatët e tjerë propozojmë që të shpërndahen në respektim të 

ngarkesës aktuale ndërmjet dy anëtarëve zëvendësues. Konkretisht, 8 (tetë) kandidatë t’i 

caktohen me short z.Ilir Rusi si anëtar zëvendësues dhe 7 (shtatë) kandidatë të tjerë të 

mbetur t’i caktohen me short znj.Marçela Shehu. 

Shpërndarja e ngarkesës mes anëtarëve të Komisionit sa i përket verifikimit të 

kandidatëve si më sipër përfundimisht sjellim si propozim që të jetë: Secili prej anëtarëve 
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të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës të ngarkohet për verifikimin e 10 (dhjetë) 

kandidatëve: 

Zoti Klodian Kurushi të ngarkohet për verifikimin e 10 (dhjetë) kandidatëve; 

Z.Dritan Hallunaj të ngarkohet për verifikimin e 10 (dhjetë) kandidatëve dhe; 

Zoti Alban Toro të ngarkohet me verifikimin e 10 (dhjetë) kandidatëve;  

Ndërsa z.Ilir Rusi të ngarkohet për verifikimin e 8 (tetë) kandidatëve dhe znj. 

Marçela Shehu të ngarkohet për verifikimin e 7 (shtatë) kandidatëve. 

Sa i përket shortit, propozohet të ndiqen të njëjtat rregulla si dhe më parë, ku në 

një enë të hidhen shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të 

Karrierës duke përfshirë edhe anëtarët zëvendësues, ndërsa në një enë tjetër të hidhen 

shiritat e letrës me emrat e 45 (dyzet e pesë) kandidatëve.  

Më pas, shorti të vijojë me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me 

emrat e anëtarëve të Komisionit, i cili ngarkohet si relator për verifikimin e 10 (dhjetë) 

kandidatëve nëse do të jetë emri i z. Kurushi, z. Hallunaj apo z. Toro; 7 (shtatë) 

kandidatëve nëse do të jetë emri i znj. Shehu; 8 (tetë) kandidatë nëse do të jetë emri i 

z.Rusi; shiritat me emrat e të cilëve do të tërhiqen në këtë rast.  

Më tej, shorti të vijojnë në të njëjtën mënyrë edhe për relatorin e dytë, si dhe për 

kandidatët për të cilët ai ngarkohet të verifikojë, relatori e tretë, relatorin e katërt dhe 

relatorin e pestë, i cili ngarkohet si relator për kandidatët, shiritat me emrat e të cilëve 

kanë mbetur në enën përkatëse. 

Struktura e projektvendimit: 

Lidhur me strukturën e projektvendimit, ai përbëhet nga 2 pika.  

Në pikën 1 të projektvendimit përcaktohet fillimi i procedurës së verifikimit të 

kandidatëve për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e 

Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023. 

Pika 2 e projektvendimit bën fjalë për caktimin e relatorit për secilin nga 45 

(dyzet e pesë) kandidatët për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në 

Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023, për të cilët fillon procedura e 

verifikimit sipas pikës 1 të këtij projektvendimi. 

Së fundi, në projektvendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi e tij, konkretisht 

menjëherë pas botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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Bashkëlidhur relacionit të përgatitur ne kemi edhe projektvendimin përkatës në të 

cilin janë të parashikuar pikat përkatëse dhe ku në pikën 2 janë të renditur në mënyrë 

nominative emrat e kandidatëve magjistratë fitues të profilit gjyqtar në Shkollën e 

Magjistraturës që janë gjithsej 45 (dyzet e pesë) kandidatë. 

Ky është relacioni i cili i bashkëngjitet projektvendimit që ne propozojmë për t’u 

miratuar ditën e sotme.  

Faleminderit kolegë për vëmendjen? 

 

Ilir Rusi: Kanë diçka për të shtuar kolegët apo për të diskutuar? 

Nëse nuk keni ju, kam vetëm një gjë të vogël në këtë aspekt. 

Zoti Kurushi, do mendoja që fillimisht ne duhet ta votojmë parimisht 

shpërndarjen e këtyre dosjeve të kandidatëve për gjyqtarë tek relatorët, duke përfshirë 

edhe dy anëtarët zëvendësues të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës dhe metodologjinë 

e prezantuar nga ana juaj mbi mënyrën e hedhjes së shortit; sepse përpara kam 

projektvendimin i cili është akti final i cili hartohet në raport me përmbajtjen e shortit. 

Kështu që, fillimisht mendoj që duhet të shprehim një dakordësi mbi përfshirjen e dy 

anëtarëve zëvendësues, e para dhe e dyta, për metodologjinë e prezantuar nga ana juaj 

mbi mënyrën e hedhjes së shortit. 

 

Alban Toro: Më fal, të bëj një ndërhyrje. 

Në relacion është përcaktuar metodologjia dhe procedura se si do të procedohet 

me shpërndarjen e ngarkesës së shorteve. Nëse dikush nga ne do të ishte kundër ose do të 

kishte një propozim shtesë, atëherë ne do të ishim të detyruar të votonim propozimin 

shtesë, i cili do të pasqyronte modifikimin që do i bëhej kësaj përmbajtjeje. Kështu që, në 

kushtet kur nuk ekziston një gjë e tillë, unë them të vijojmë më tej dhe të shpërndajmë 

shortin ashtu siç është përcaktuar në skemën e propozuar nga KZHK-ja dhe në vijim 

pastaj projektvendimin final ta kthejmë në një vendim përfundimtar. Faleminderit!  

   

 Ilir Rusi: Ka diskutime të tjera? 
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 Brikena Ukperaj: Në fakt, mendoj, sikundër edhe ju propozuat zoti 

Zëvendëskryetar, sepse edhe rregullorja e parashikon që Këshilli është ai që vendos nëse 

duhet të përfshihen zëvendësuesit apo jo mbi propozimin e Komisionit të Karrierës. Në 

fakt, në procedurat e tjera, ne kemi përfshirë zëvendësuesin dhe nuk e kemi kaluar në 

votim një hap paraprak këtë propozim. Megjithatë, në aspektin formal ligjor, mendoj se 

është e drejtë të votojmë së pari nëse do të futen zëvendësuesit dhe cila do të jetë 

përqindja e proceseve të verifikimit në të cilat ata do të marrin pjesë dhe pastaj mbi 

vendimin tonë të zhvillohet shorti, sepse nuk do të kishte kuptim që të zhvillonim një 

procedurë shorti, ndërkohë që dikush edhe mund të kishte pretendime për përfshirjen e 

zëvendësuesve apo edhe për barazi në shpërndarje apo jo të proceseve të verifikimit. 

Faleminderit!  

  

 Alban Toro: Brikena, mungon një pretendim i tillë dhe askush nga ne nuk (të 

paktën deri aktualisht) nuk ka paraqitur një pretendim në lidhje me shpërndarjen e shortit 

apo ngarkesës së shortit tek zëvendësuesit. Kështu që, në këtë kuadër, kur përmbajtja e 

relacionit nuk vihet në kontestim nga askush dhe askush nuk ka një propozim, tregon që 

në mënyrë... 

 Brikena Ukperaj: ...e ke miratuar në heshtje? Këtë tregon. 

 Alban Toro: Po! Megjithatë, nëse doni që ta zgjasim, e votojmë nen për nen. 

 Brikena Ukperaj: ... vetëm mua më shkon logjika që tha zoti Rusi dhe prandaj 

dhe ndërhyra. Gjithsesi, nuk kam asnjë lloj pretendimi apo ndonjë propozim tjetër. 

Faleminderit!  

 

 Ilir Rusi: Më falni, më shumë kjo është çështje e formalizimit të vullnetit tonë 

sesa çështja e një vullneti në të kundërt të relacionit tuaj, dhe mendoj meqenëse është 

çështje formale, ne te forma e kemi. Përmbajtja është diçka tjetër sepse dikush prej nesh 

që mund të përfshihet mund edhe të thotë që “unë jap dorëheqjen për këto arsye sepse 

jam në këto kushte”. Prandaj them që do duheshe një miratim ose vullneti juaj të 

formalizoheshe, qoftë edhe me një votim. Në qoftë se ju mendoni se, në përfundim të 

procesit është miratuar edhe pjesa e relatorëve (sepse kështu i bie) dhe metodologjia, 
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dakord, nuk ka ndonjë gjë. Por mendoja se duhet të kishte një miratim paraprak nga ana 

jonë, pa të kalojmë tek shorti, se shorti është ekzekutim i vullnetit tonë.     

 

 Alban Toro: Më fal, në përmbajtje ju keni shpërndarjen e ngarkesës, që do të 

thotë, KZHK-ja ka parashikuar që për shkak të numrit të madh të kandidatëve, të bëjë një 

shpërndarje s’po themi simetrike, por të paktën të lehtësojë tre anëtarët e përhershëm nga 

ngarkesa që passjell ky numër i madh kandidatësh. Pra në përmbajtjen e vetë relacionit 

është e parashikuar që kjo shpërndarje do të bëhet. Nëse dikush nga ne do të kishte një 

pretendim, pra flasim subjekti i interesuar, që do të ishin dy anëtarët zëvendësues, do të 

kishin probleme me ngarkesën, teorikisht do të duhet ta ngrinin këtë problem dhe atëherë 

në këtë aspekt besoj se do të kishte vend votimi për ta ndarë apo jo. Në momentin që 

përmbajtja është e konsoliduar dhe ka shkuar si propozim në këtë aspekt, pra për t’u 

shpërndarë edhe tek zëvendësuesit, prezumoj që nuk ka vend për të diskutuar nëse nuk ka 

pretendime nga vetë anëtarët zëvendësues.  

Megjithatë, pak rëndësi ka. Që të mos vonohemi, nëse doni, e votojmë nen për 

nen dhe vijojmë pastaj. 

 

 Ilir Rusi: Dakord atëherë, unë po shpreh në mënyrë të veçuar vullnetin tim dhe në 

raport me përfshirjen në këtë procedurë për vlerësim dhe duke shprehur edhe dakordësinë 

mbi numrin e kandidatëve që janë përcaktuar, që është numri 8 (tetë). 

 Për këtë arsye, do të ftoja edhe zonjën Shehu për të shprehur vullnetin e vet për 

t’u përfshirë në këtë proces dhe për ngarkesën përkatëse. 

 

 Marçela Shehu: Faleminderit zoti Rusi! 

 Unë jam dakord me propozimin e paraqitur nga Komisioni dhe nuk kam 

kundërshtime. Faleminderit!  

 

Ilir Rusi: Atëherë, po vazhdojmë me hedhjen e shortit përkatës. 

  

Procedura e shortit si vijon: 
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  Futen në enën e parë të qelqit shiritat e letrës me emrat e pesë relatorëve: z. Alban 

Toro, z. Dritan Hallunaj, z. Klodian Kurushi, z. Ilir Rusi dhe znj. Marçela Shehu. 

Futen në enën e dytë të qelqit shiritat e letrës me emrat e dyzet e pesë kandidatëve 

për në formimin fillestar (profili gjyqtar): 1. {...}; 2. {...}; 3. {...}; 4. {...}; 5. {...}; 6. 

{...}; 7. {...}; 8. {...}; 9. {...}; 10. {...}; 11. {...}; 12. {...}; 13. {...}; 14. {...}; 15. {...}; 16. 

{...}; 17. {...}; 18. {...}; 19. {...}; 20. {...}; 21. {...}; 22. {...}; 23. {...}; 24. {...}; 25. {...}; 

26. {...}; 27. {...}; 28. {...}; 29. {...}; 30. {...}; 31. {...}; 32. {...}; 33. {...}; 34. {...}; 35. 

{...}; 36. {...}; 37. {...}; 38. {...}; 39. {...}; 40. {...}; 41. {...}; 42. {...}; 43. {...}; 44. {...}; 

45. {...}. 

 

  Procedura e përzgjedhjes nëpërmjet shortit si më poshtë: 

 Përzgjidhet shiriti me emrin e relatorit të parë. Relatori i parë në radhë përzgjidhet 

z. Ilir Rusi.  

 Përzgjidhen me radhë shiritat me emrat e 8 (tetë) kandidatëve, relator i të cilëve 

do të jetë zoti Rusi: 23. {...}; 43. {...}; 27. {...}; 38. {...}; 2. {...}; 6. {...}; 12. {...}; 29. 

{...}. 

 

 Përzgjidhet shiriti me emrin e relatorit të dytë. Relatori i dytë në radhë përzgjidhet 

z. Dritan Hallunaj. 

 Përzgjidhen me radhë shiritat me emrat e 10 (dhjetë) kandidatëve të tjerë, relator i 

të cilëve do të jetë zoti Hallunaj: 21. {...}; 44. {...}; 31. {...}; 1. {...}; 15. {...}; 36. {...}; 

26. {...}; 16. {...}; 40. {...}; 9. {...}. 

 

Përzgjidhet shiriti me emrin e relatorit të tretë. Relatori i tretë në radhë përzgjidhet 

z. Alban Toro.  

 Përzgjidhen me radhë shiritat me emrat e 10 (dhjetë) kandidatëve të tjerë, relator i 

të cilëve do të jetë zoti Toro: 25. {...}; 37. {...}; 18. {...}; 14. {...}; 3. {...}; 22. {...}; 13. 

{...}; 41. {...}; 5. {...}; 35. {...}. 

 

Përzgjidhet shiriti me emrin e relatorit të katërt. Relatori i katërt në radhë 

përzgjidhet znj. Marçela Shehu.  
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 Përzgjidhen me radhë shiritat me emrat e 7 (shtatë) kandidatëve të tjerë, relatore e 

të cilëve do të jetë zonja Shehu: 17. {...}; 19. {...}; 39. {...}; 42. {...}; 4. {...}; 10. {...}; 

33. {...}. 

 

Përzgjidhet shiriti me emrin e relatorit të fundit. Relatori i fundit i mbetur në enën 

e qelqit është z. Klodian Kurushi.  

Përzgjidhen me radhë shiritat me emrat e 10 (dhjetë) kandidatëve të tjerë, relator i 

të cilëve do të jetë zoti Kurushi: 30. {...}; 45. {...}; 8. {...}; 34. {...}; 28. {...}; 11. {...}; 

32. {...}; 20. {...}; 7. {...}; 24. {...}.   

  

Ilir Rusi: Ju faleminderit! 

Atëherë, pas hedhjes së shortit i cili përcaktoi lidhjen ndërmjet kandidatit dhe 

relatorit përkatës, edhe për procedurë përmbajtja e këtij relacioni u miratua nëpërmjet 

veprimeve konkludente, e cila është edhe një mënyrë e shprehjes së vullnetit mbi 

dakordësinë e një veprimi përkatës duke përcaktuar cilët do të jenë relatorët, personat 

pjesëmarrës dhe numri i ndarjes së ngarkesës ndërmjet tyre, po kaloj në leximin e 

vendimit pas hedhjes së shortit përkatës.  

 

(Sqarim: Gjatë leximit nga drejtuesi i seancës të listës me kandidatë dhe relatorë, 

është bërë lapsus nëpërmjet “invers-it” të emrave si më poshtë në numrat rendorë 11 dhe 

12 sipas listës së kandidatëve, konkretisht: për kandidaten me numër rendor 11, znj.{...}, 

sipas procedurës së shortit ka rezultuar relator z.Kurushi, ndërkohë është lexuar si 

relator z.Rusi; ndërsa për kandidatin pasues me numër rendor 12, z. {...}, sipas 

procedurës së shortit ka rezultuar relator z. Rusi, ndërkohë është lexuar si relator 

z.Kurushi.) 

 

Në referim të bazës ligjore Këshilli vendosi: 

1. Fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve për në formimin fillestar për 

magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës, për vitin akademik 2022-2023. 

2. Caktimin e Relatorit për secilin kandidat, si më poshtë: 

1. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Dritan Hallunaj. 
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2. Për kandidaten znj. {...}  - Relator z. Ilir Rusi. 

3. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Alban Toro. 

4. Për kandidatin z. {...} - Relatore znj. Marçela Shehu. 

5. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Alban Toro. 

6. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Ilir Rusi. 

7. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Klodian Kurushi.  

8. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Klodian Kurushi.  

9. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Dritan Hallunaj. 

10. Për kandidaten znj. {...} - Relator znj. Shehu. 

11. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Ilir Rusi (sipas shortit rezultoi i 

përzgjedhur z. Klodian Kurushi). 

12. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Klodian Kurushi (sipas shortit rezultoi i 

përzgjedhur z. Ilir Rusi). 

13. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Alban Toro. 

14. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Alban Toro. 

15. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Dritan Hallunaj. 

16. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Dritan Hallunaj. 

17. Për kandidaten znj. {...} - Relatore znj. Marçela Shehu. 

18. Për kandidatin  z. {...} - Relator z. Alban Toro. 

19. Për kandidaten znj. {...} – Relatore znj. Marçela Shehu. 

20. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Klodian Kurushi. 

21. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Dritan Hallunaj. 

22. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Alban Toro. 

23. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Ilir Rusi. 

24. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Klodian Kurushi. 

25. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Alban Toro. 

26. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Dritan Hallunaj. 

27. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Ilir Rusi. 

28. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Klodian Kurushi. 

29. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Ilir Rusi. 

30. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Klodian Kurushi. 
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31. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Dritan Hallunaj. 

32. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Klodian Kurushi. 

33. Për kandidatin z. {...} - Relatore znj. Marçela Shehu. 

34. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Klodian Kurushi. 

35. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Alban Toro. 

36. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Dritan Hallunaj. 

37. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Alban Toro. 

38. Për kandidatin z. {...} - Relator z. Ilir Rusi. 

39. Për kandidatin z. {...} - Relatore znj. Marçela Shehu. 

40. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Dritan Hallunaj. 

41. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Alban Toro. 

42. Për kandidaten znj. {...} - Relatore znj. Marçela Shehu. 

43. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Ilir Rusi. 

44. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Dritan Hallunaj. 

45. Për kandidaten znj. {...} - Relator z. Klodian Kurushi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

 

Fatmira Luli: Duhet ta miratojmë këtë, se nuk e miratuam. 

Ilir Rusi: Po, e drejtë! 

Ke të drejtë. (Përsëritet disa herë). 

Kalojmë në votim. 

Irena Plaku: Pro. 

Dritan Hallunaj: Pro. 

Ridvan Hado: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

Fatmira Luli: Dakord. 

Marçela Shehu: Dakord. 

Yllka Rupa: Dakord. 

Brikena Ukperaj: Pro. 

 Klodian Kurushi: Dakord. 
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 Ilir Rusi: Dakord. 

Miratohet vendimi përkatës, të cilin nga projektvendim e kaluam në vendim, por 

meqenëse e lexuam, nëse ju do të keni mirëkuptimin ta lexoj edhe një herë meqenëse 

ishte projektvendim dhe u kalua në vendim.  

Si mendoni, ta lexoj edhe njëherë apo e marrim të mirëqenë? 

 

Fatmira Luli: S’është e nevojshme, se u lexua. 

Ilir Rusi: Dakord atëherë. 

  

 

* * * 

(Pika 5 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 
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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2022 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 27.05.2022) 

 

Pika 6 e rendit të ditës me objekt: Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e 

gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme 

nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”. 1 

 

Drejton mbledhjen Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor, zoti Ilir Rusi. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 12:08 

dhe mbaroi në orën 13:09. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Ilir Rusi    (zëvendëskryetar) 

2. Klodian Kurushi   (anëtar) 

3. Fatmira Luli    (anëtare) 

4. Irena Plaku    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ridvan Hado    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

9. Marçela Shehu   (anëtare) 

10. Yllka Rupa    (anëtare) 

                                                 
1 Procesverbali i kësaj çështjeje të rendit të ditës është përmbledhje. 
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Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Naureda Llagami. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Maela Alicanaj, Drejtore e Departamentit të Shërbimeve Juridike dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë. 

2. Baisa Sefa, Këshilltare e Kabinetit të Kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Luan Dibra, Këshilltar pranë Njësisë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme. 

4. Arjona Hysaj, Specialiste në Marrëdhëniet me Publikun, me Jashtë dhe Botimet. 

5. Erjon Muharremaj, Universiteti i Tiranës. 

6. Denisa Varfi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

7. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

8. Valbona Bala, përfaqësues e USAID-it. 

9. Staf administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

6. Shqyrtimi i projektvendimit “Për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve 

gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në 

mënyrë të përhershme”. 

 

Çështja e fundit në rendin e ditës lidhet me shqyrtimin e projektvendimit “Për 

caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të 

ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme”. 

Fjala i jepet znj. Maela Alicanaj.2 

Zonja Alicanaj relaton fillimisht relacionin sa i përket radhës së shortit duke i 

propozuar Këshillit që procedurat e shortit të ndiqen sipas kësaj radhe:  

A. Gjykatat e shkallës së parë, sipas kësaj radhe: 

                                                 
2 Shih procesverbalin e pikës 2, në faqen 3. 
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I. Gjykatat e shkallës së parë sipas juridiksioneve të gjykatave të apelit me 

juridiksion të përgjithshëm: 

1. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Tiranë: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat. 

2. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Korçë: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec. 

3. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Shkodër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë; Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë. 

4. Gjykatat e shkallës së parë nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Gjirokastër: 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet. 

II. Gjykatat e shkallës së parë të juridiksionit administrativ: Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër; 

B. Gjykatat e apeleve, sipas kësaj radhe: 

I. Gjykatat e apelit me juridiksion të përgjithshëm: Gjykata e Apelit Vlorë. 

 

Pasi anëtarët janë dakord me radhën e shortit, vijohet me relatimin e relacionit të 

parë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjeve 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër. 
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Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçantë, të jetë 2. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, të përjashtohet nga shorti zëvendëskryetarja e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Dibër, konkretisht: znj. Nertila Kape. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Ardit Kuka dhe Xhevdet Lika. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtar Ardit Kuka. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të dytë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Pogradec”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjeve 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 2 (dy) çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Korçë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 (dy) çështjeve gjyqësore 

të veçanta të jetë 1 (një).  

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës 
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së Rrethit Gjyqësor Korçë, konkretisht z. Besnik Shehu. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1 dhe nr. 2 penale, gjyqtarja Eglantina Sofroni (Mikani).  

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të tretë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Lezhë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore,  në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

veçantë, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Kurbin, konkretisht: Z. Aurel Arapi. 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti për shkaqe shëndetësore, 

gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, konkretisht: z. Ded Miri. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  
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Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtari Olti Skrame. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të katërt “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Pukë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë ka 

paraqitur nevojë për 1 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjes 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore të veçantë, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Shkodër. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 1 (një) çështjeje gjyqësore 

të veçantë, të jetë 2 (dy). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Shkodër, konkretisht: z. Sokol Shehu. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarët Besmir Stroka dhe Hasan Selimi. 

 

Më pas vijohet me relatimin e relacionit të pestë “Për caktim gjyqtari në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Përmet”.  
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Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet ka 

paraqitur nevojë për 2 çështje gjyqësore, në lëndë penale (lexohen të dhënat e çështjeve 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet, në pamundësi të 

zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të 

gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të 

KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje 

gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në 

mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier  –

duke mbajtur në konsideratë afërsinë gjeografike dhe mundësinë e realizimit të shorti 

(janë konsumuar gjyqtarët në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; Sarandë; Vlorë 

konsumuar 3 gjyqtarë). 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 2 çështjeve gjyqësore të 

veçanta, të jetë 3. 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, të përjashtohet nga shorti Kryetarja në detyrë e Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Fier, konkretisht: Znj. Olkeda Liçe. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohen gjithashtu: z. {...}, pasi ka shkaqe 

papajtueshmërie, si dhe znj. {...} e cila, përveçse ka shkaqe papajtueshmërie, i fillojnë 

efektet juridike të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë në 1 qershor. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1, penale, gjyqtarja Sonila Hoxha. 

Për çështjen nr. 2, penale, gjyqtarët Erlanda Agaj (relatore), Alfred Konomi dhe 

Sonila Hoxha (anëtarë). 
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të gjashtë “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë 

Gjirokastër ka paraqitur nevojë për 4 çështje gjyqësore (lexohen të dhënat e çështjeve 

sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, 

në pamundësi të zbatimit të mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të 

përkohshëm të gjyqtarit, bëhet i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 

Vendimit të KLGJ-së “Për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e 

një çështjeje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron 

funksionin në mënyrë të përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhen, me short, gjyqtarët që do të caktohen për 

gjykimin e 4 (katër) çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Korçë. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 4 (katër) çështjeve 

gjyqësore të veçanta, të jetë 2 (dy). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjeve, të përjashtohet nga shorti kryetari në detyrë i Gjykatës 

Administrative të shkallës së parë Korçë, konkretisht: z. Sokol Ibi, (në çështjen nr.1 sipas 

tabelës ai është aktualisht anëtar i trupit gjykues). 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhen (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 4, gjyqtarët Ligoraq Toshi dhe Etleva Gjamo. 

Për çështjen nr. 2, gjyqtarët Ligoraq Toshi dhe Etleva Gjamo. 

Për çështjen nr. 1, gjyqtari Ligoraq Toshi. 

Për çështjen nr. 3, gjyqtarja Etleva Gjamo. 
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Më pas vijohet me relatimin e relacionit të fundit “Për caktim gjyqtari në 

Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

Ndër të tjera, në relacion thuhet që, Gjykata e Apelit Vlorë ka paraqitur nevojë 

për 3 çështje gjyqësore, 2 në lëndë penale dhe 1 në lëndë civile, (lexohen të dhënat e 

çështjeve sipas tabelës në relacion). 

Për nevojat si më lart të Gjykatës së Apelit Vlorë, në pamundësi të zbatimit të 

mekanizmave të skemës së delegimit dhe të transferimit të përkohshëm të gjyqtarit, bëhet 

i nevojshëm zbatimi i nenit 170/1, të Ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Vendimit të KLGJ-së “Për 

rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të 

veçantë, në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të 

përhershme”. 

Sa më sipër, propozimet e Komisionit janë: 

Gjykata nga duhet të përzgjidhet, me short, gjyqtari që do të caktohet për 

gjykimin e 3 (tre) çështjeve gjyqësore të veçanta, të jetë Gjykata e Apelit Gjirokastër. 

Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e 3 (tre) çështjeve 

gjyqësore të veçanta, të jetë 1 (një). 

Propozimet vijuese të Komisionit janë: 

Në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti Kryetari në detyrë i Gjykatës së 

Apelit Gjirokastër, konkretisht: z. Dritan Banushi. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti z.{...}, për të cilin KLGJ-ja ka 

marrë vendimin e ngritjes në detyrë dhe ku efektet juridike fillojnë më 15.06.2022. 

Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti z. {...}, i cili është në proces 

për ngritje në detyrë në Gjykatën e Lartë. 

Anëtarët e Këshillit nuk kanë kundërshtime ndaj propozimeve të Komisionit dhe 

kështu vijohet me hedhjen e shortit elektronik. 

Nga shorti elektronik përzgjidhet (referuar tabelës në relacion):  

Për çështjen nr. 1 dhe nr. 2 penale, si dhe atë nr. 3 civile, gjyqtari Irena Brahimi. 

 

Me kaq mbyllen procedurat e shortit dhe në tërësi e gjithë mbledhja plenare. 
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* * * 

(Pika 6 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


